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ABSTRACT  

The village of Singapadu Tengah is a traditional type village located within Sukawati District, Gianyar Regency. 

This village has been established by the Government of Gianyar Regency as a new tourist village that optimizes 

the utilization of natural and cultural tourism potentials. There are several new tourism objects planned to be built 

related to the plan, one of which being the development plan of tourism village art market which was sett start in 

2017. This market is located in Pakraman Kutri Village area, on a site that is still used as the location of 

kindergarten and elementary school buildings. Pakraman Kutri Village Art Market was originally going to function 

as a medium of promotional activities and transactions of local tourism products of the village. The site will also be 

designated as a parking area and a night market that will ensure economic growth, community economic 

empowerment, and the fulfillment of local needs. This research aimed to obtain an overview of all spatial 

problems that may occur in the process of predesigning this art market building. The research data were collected 

through observation method, interview, and literature study. This paper also described some solutions in the form 

of building design concept. 
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ABSTRAK  

Desa Singapadu Tengah adalah satu desa bercorak tradisional yang berada dalam wilayah Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar. Desa ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sebagai sebuah desa 

wisata baru yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi wisata alam dan budaya yang ada. Ada beberapa objek 

wisata baru yang direncanakan dibangun berkenaan dengan rencana itu, salah satunya adalah rencana 

pembangunan pasar seni desa wisata yang diplot dapat mulai dilakukan dalam tahun 2017 ini. Pasar ini berlokasi 

di wilayah Desa Pakraman Kutri, di atas sebidang lahan yang saat ini masih dijadikan lokasi bangunan taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar. Pasar Seni Desa Pakraman Kutri ini sedianya akan difungsikan sebagai wadah 

kegiatan promosi, jual beli, dan transaksi jasa wisata produk lokal Desa Singapadu Tengah. Tapak juga akan 

ditata sebagai area parkir dan pasar malam yang dipastikan dapat membantu pertumbuhan ekonomi, 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran segala permasalahan keruangan yang berpeluang terjadi dalam proses 

pradesain bangunan pasar seni ini. Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi 

kepustakaan. Pada bagian akhir tulisan ini dipaparkan juga beberapa gambaran solusi pemecahannya berupa 

konsep perancangan bangunannya. 

Kata Kunci: pasar seni, desa wisata, Singapadu Tengah, ekonomi kerakyatan 

 

PENDAHULUAN  

Desa Singapadu Tengah adalah satu desa bercorak tradisional yang berada dalam wilayah 
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa ini sudah lama dikenal sebagai sentra 
pemahat patung dan ragam hias tradisional Bali dari kayu dan batu paras sungai. Belakangan ini ada 
gagasan dari pihak PEMDA Kabupaten Gianyar yang telah disosialisasikan kepada masayarakat 
setempat untuk menjadikan desa ini sebagai sebuah desa wisata yang dapat mengoptimalkan 
pemanfaatan potensi wisata yang ada (Tim Penyusun RPJM Desa Singapadu. 2010).  

Hasil grand tour lapangan dan wawancara yang telah dilakukan sejak tahun 2015, menunjukkan 
adanya berbagai program dan gagasan kuat dari pihak PEMDA dan masyarakat setempat untuk 
segera menjalankan program desa wisata di Desa Singapadu Tengah ini. Ada beberapa bangunan, 
zonasi, dan paket wisata yang akan dirancang, dibangun, dan dioperasionalisasikan sesuai dengan 
potensi kultur, alam, ketersediaan lahan, dan tuntutan kebutuhan kegiatan wisata (cf. Rosman, 2016; 
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Suciarta, 2016). Bangunan dan zonasi pendukung desa wisata yang direncanakan tersebut antara 
lain zona homestay bagi wisatawan, pasar seni, wisata kuliner kopi luwak, sentral parkir, jalur tracking 
dan ATV, stage dan sanggar tari dan tabuh bagi orang asing, dan penataan tinggalan arkeologis candi 
tebing.  

Di antara semua objek yang direncanakan itu, pembangunan pasar seni desa wisata merupakan 
gagasan utama yang ditargetkan dapat mulai dilakukan dalam tahun 2017 ini. Pasar ini berlokasi di 
Desa Pakraman Kutri, di atas sebidang lahan yang saat ini masih dijadikan lokasi bangunan SD 
Negeri 2 Singapadu Tengah dan TK Satu Atap. Studi awal menunjukkan bahwa tapak ini memang 
dirasakan kurang nyaman bagi kegiatan belajar mengajar. Hal ini didasarkan pada lokasi tapak yang 
berada di tepi jalan utama menjadi masalah tersendiri terhadap aspek keamanan dan kenyamanan 
semua sivitas di dua sekolah ini. 

Pasar Seni Desa Pakraman Kutri ini sedianya akan difungsikan sebagai wadah kegiatan promosi, jual 
beli, dan transaksi jasa wisata produk lokal Desa Singapadu Tengah. Tapak juga akan ditata sebagai 
area parkir dan pasar malam yang dipastikan dapat membantu pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan penelitian ini 
didukung penuh oleh pihak pengelola desa setempat. Produk desain sangat diharapkan dapat 
dibangun dan dioperasionalisasikan dalam tahun 2018 dengan menampung setidaknya 30 orang 
pedagang barang seni lokal.  

Dalam proses perencanaan yang dilakukan ditemukan adanya beberapa masalah keruangan yang 
berpeluang menjadi permasalahan krusial di kemudian hari. Permasalahan-permasalahan tersebut 
adalah berkenaan dengan permasalahan pola sirkulasi sivitas, area manuver kendaraan, aspek 
budaya dan religi, konflik antara ruang sakral dan profan, serta permasalahan sistem tata jaringan 
utilitas tapak. Tulisan ringkasan ini merupakan sebuah rangkuman dari sebuah penelitian awal 
tentang permasalahan keruangan dalam perancangan pasar seni milik Desa Pakraman Kutri di Desa 
Singapadu Tengah. Penelitian ini dijalankan dengan menerapkan metode analisis kualitatif induktif 
yang bermuara pada upaya penemuan solusi permasalahan lapangan berupa desain tata keruangan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pasar Seni dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan  

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu upaya pengembangan usaha perdagangan pasar masyarakat 
yang dikelola dengan sistem manajemen tradisional. Dalam sistem ini ada beberapa macam tipe 
pasar yang dapat dikembangkan, seperti pasar rakyat, pasar ikan, koperasi, dan pasar seni. Sektor 
perdagangan dan industri kecil serta kerajinan dalam dua dasa warsa belakangan ini lebih banyak 
terkonsentrasi pada sektor pasar seni tradisional (Federico, 2006). Di Bali, pasar seni tradisional 
merupakan suatu target pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang industri kecil dan kerajinan tangan. Gambaran ini 
sekaligus menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan kerajinan memang lebih potensial untuk 
dikembangkan dalam upaya menunjang perkembangan sektor pariwisata, meningkatkan ekspor 
industri tanpa migas, serta meningkatkan pendapatan para pengerajin tersebut (Yuniartini, 2013). 
Para wisatawan senantiasa dimanjakan dengan berbagai aneka ragam pilihan produk kerajinan yang 
ditawarkan dalam bangunan pasar seni tradisional. Dalam konteks ini sudah dapat dipastikan bahwa 
sebuah pasar seni sudah selayaknya berfungsi sebagai wadah aneka produk seni dan kerajinan yang 
pada akhirnya akan dipasarkan kepada para wisatawan sebagai upaya dukungan bagi 
pengembangan wisata daerah dan perkembangan ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional yang 
dikelola oleh masyarakat mempunyai nilai strategis yang tinggi dalam memelihara keseimbangan 
pembangunan wilayah dan pengendali roda perekonomian (Alexander, 1987, dalam Pamardi, 2002). 
Dalam model pembangunan bottom up yang dikelola masyarakat, pembangunan dapat diposisikan 
sebagai suatu social learning yang menuntut adanya peran besar dari masyarakat lokal. Sistem 
pengelolaan pembangunan menjadi benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan 
kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan tersebut (Pitana, 1999). 

Konsep Ruang Sakral dan Ruang Profan 

Eliade mengartikan ruang yang sakral sebagai ruang yang “nyata” yang dikelilingi oleh satu area 
medan tanpa wujud. Ruang sakral pada umumnya menjadi arah orientasi bagi ruang lainnya. Manusia 
menghuni area dunia tengah (midland) yang berada di antara dunia luar yang “tidak terkendali” dan 
area dunia dalam yang berkarakter sakral. Kedua ruang ini senantiasa memiliki kualitas kesucian yang 
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selalu diperbaharui melalui berbagai rangkaian kegiatan ritual  sakral. Kegiatan ritual mengambil suatu 
tempat dalam suatu ruang sakral ini, dan menjadi cara tunggal untuk dapat berpartisipasi dalam 
wilayah kosmos sakral untuk dapat membersihkan kembali dunia profane (Eliade, 2002:14). Ruang 
yang berkarakter sakral lebih kokoh dan bermakna, ada pun ruang lainya yang profan bersifat kacau 
dan tanpa makna. Manusia tradisional pada umumnya tidak mampu untuk hidup nyaman dalam 
suasana dunia yang profan, karena mereka tidak mampu mengoreintasikan dirinya sendiri. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dijalankan sejak Oktober 2016 yang dimulai dengan kegiatan diskusi awal dan 
wawancara antara tim peneliti dan pemuka desa terkait gambaran rencana, permasalahan, dan 
segala gagasan yang diharapkan dapat terakomodir dalam wujud bangunan pasar yang direncanakan 
ini. Pada tahap awal tersebut, tim peneliti juga secara langsung melakukan studi pengamatan 
lapangan ke lokasi tapak untuk memperoleh gambaran riil permasalahan dan potensi tapak yang 
menjadi lokasi dibangunnya pasar seni tersebut. 

Selain dari pada itu, tim peneliti juga melakukan studi kepustakaan terkait peraturan bangunan dan 
konsep-konsep keruangan yang berkenaan dengan bangunan pasar seni. Setelah diperoleh 
gambaran permasalahan secara lebih holistik, peneliti selanjutnya melakukan kajian mendalam yang 
didukung materi dari hasil wawancara yang lebih terarah dalam tahap berikutnya. 

Dalam tahap pembahasan, tim peneliti melakukan kajian analisis masing-masing pokok bahasan 
temuan, seperti berkenaan dengan aksesibilitas, posisi dan wujud entrance tapak, pola sirkulasi, dan 
perwujudan bangunan. Hasil analisis setiap pokok bahasan tersebut selanjutnya disintesisasi menjadi 
temuan berupa konsep dan solusi permasalahan lapangan. Hasil akhir penelitian adalah berupa 
gambaran konsep perencanaan tapak dan bangunan pasar seni yang disusun melalui pola penalaran 
secara induktif. 

LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah Desa Singapadu Tengah, tepatnya di sebuah tapak 
yang akan dijadikan sebagai lokasi sebuah pasar seni yang akan dikelola oleh Desa Pakraman Kutri, 
Desa Singapadu Tengah. Adapun gambaran lokasi tapak tersebut dapat dilihat pada gambar peta 
lokasi berikut ini. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Tapak 

sumber: analisis, 2016  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Permasalahan 

Pada bagian berikut ini dipaparkan tentang gambaran permasalahan keruangan yang paling 
berpeluang terjadi dan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan desain bangunan pasar 
yang didirikan. 

Permasalahan yang Berkenaan dengan Aksesibilitas Tapak 

Tapak yang direncanakan sebagai lokasi bangunan pasar seni ini memiliki permasalahan yang 
berkenaan dengan aksesibilitas mencapai tapak. Jalan Raya Singapadu yang berada di timur tapak 
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merupakan jalan dua arah selebar 6 meter yang tergolong jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas 
yang tinggi, yaitu sebesar rata-rata 15 kendaraan bermotor dalam setiap menitnya melaju di jalan ini 
pada jam puncaknya (12:00-15:00 WITA) (lihat gambar 3). Selain dari pada itu laju kendaraan rata-
rata berkecepatan 40-50 km per jam menyebabkan sirkulator yang akan memasuki tapak memerlukan 
space yang cukup dan waktu jeda yang relatif cukup lama untuk dapat melakukan maneuver 
memasuki area tapak ini. Dalam perencanaan entrance tapak, perlu kiranya dilakukan kajian dan 
desain yang tepat agar dalam operasionalisasinya tidak menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan 
dalam bersirkulasi, kemacetan, maupun kecelakaan. 

 
Gambar 2. Kondisi Lingkungan Tapak Pasar Seni  

sumber: survey, 2017 

 

   
Gambar 3. Kondisi Traffic Jalan 
Raya Singapadu di Timur Tapak 

Gambar 4. Jalan di Timur Tapak Gambar 5. Kantor Kepala Desa di 
Timur Tapak 

  sumber: survey dan analisis, 2016 

Harmonisasi Hubungan antara Ruang Sakral dan Profan 

Tapak rencana lokasi bangunan pasar ini merupakan tapak yang berada di dalam area permukiman 
penduduk. Di sekitar tapak juga terdapat beberapa area tapak yang difungsikan sebagai bangunan 
atau lahan berkarakter khusus, seperti tapak Pura Dalem di barat tapak; tapak Pura Mrajapati di barat 
daya tapak; dan tapak pekuburan desa (setra adat) di area selatan dan barat daya tapak (lihat gambar 
6-8). Ketiga tapak khusus ini dipisahkan dengan sebuah jalan lingkungan selebar 8 meter dengan 
tapak pasar ini. Berkenaan dengan kondisi tapak yang seperti ini, perlu dipertimbangkan adanya 
suatu konsep desain bangunan dan tapak yang dapat menciptakan hubungan harmonis antara tapak 
dan bangunan suci yang bernilai sakral, seperti pura serta area pekuburan desa itu dan tapak pasar 
yang akan difungsikan secara profan itu. Permasalahan akan menjadi cukup kompleks ketika terjadi 
event ritual di ketiga area tapak tersebut, seperti pada hari raya besar keagamaan, piodalan, dan 
rangkaian upacara kematian. Dalam event tersebut dipastikan akan banyak komunitas warga 
terlibatkan dalam berbagai profesi adat. Kondisi ini tentunya membutuhkan suatu pemikiran khusus 
dalam upaya merumuskan suatu konsep desain pasar seni dalam tapak yang dapat menciptakan 
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hubungan harmonis antara tapak-tapak khusus yang bernilai sakral itu dan tapak pasar seni yang 
berkarakter profan itu. 

   
Gambar 6. Lokasi Pura Dalem dan 

Pura Marajapati 
Gambar 7.  

Pura Dalem di Barat Tapak 
Gambar 8. Pura Mrajapati  
di Barat Daya Tapak 

  sumber: analisis dan survey, 2016-
2017 

 

Tata Ruang antara Pasar Seni dan Pasar Senggol 

Permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan konsep desain tata ruang pasar yang memang 
direncanakan akan didesain sebagai bangunan pasar seni sekaligus pasar senggol. Gagasan 
pembangunan pasar seperti ini adalah sejalan dengan ide dari pemuka desa setempat yang berupaya 
menjadikan bangunan pasar ini sebagai salah satu penggerak roda perekonomian warga setempat. 
Pasar seni diupayakan sebagai wadah promosi dan jual-beli produk karya seni warga desa kepada 
masyarakat umum dan wisatawan. Pada bagian lain, sebagian bangunan pasar ini juga akan diplot 
sebagai area operasionalisasi kegiatan pasar senggol (pasar malam). Pasar senggol ini direncanakan 
sebagai fasilitas penyedia kebutuhan pangan dan sandang masyarakat serta hiburan pada sore 
hingga malam harinya. Selain dari pada itu, pasar senggol tentunya difungsikan sebagai tempat 
berdagang bagi warga yang berniat mengembangkan usaha di jalur informal. 

   
Gambar 9. Pasar Seni dan Pasar 

Malam dalam Satu Tapak 
Gambar 10.  

Kondisi dalam Area Tapak Saat ini 
Gambar 11. Bangunan Sekolah 

Dasar dalam Tapak 
  sumber: analisis dan survey, 2016-

2017 
 

Konsep Tata Ruang terkait Antisipasi Kebakaran 

Pasar seni yang dikelola secara tradisional di Bali identik dengan tata ruang yang relatif semrawut 
berkenaan dengan pola sirkulasi dan penataan barang-barang pajangan para pedagang (lihat gambar 
11-13). Kurangnya perencanaan dan antisipasi terhadap karakter pedagang barang seni di Bali 
menyebabkan desain bangunan pasar seni seolah “terlambat” mengantisipasi kecenderungan 
karakter para pedagang dalam memajang barang seni dagangannya hingga meluber ke luar area 
tokonya. Barang-barang pajangan menjadi cukup mengganggu sirkulator yang melalui area toko yang 
melalui area di sekitar tokonya itu. Pada bagian lain, barang pajangan yang meluber tersebut selain 
kurang estetis secara visual, juga berpeluang “mendukung” terjadinya perembetan masalah secara 
lebih cepat dan sulit terhentikan khususnya pada saat terjadinya kebakaran dalam bangunan pasar 
seni itu sendiri. 
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Gambar 12. Masalah dalam Pemajangan Barang 

Dagangan 
Gambar 13. Kondisi Barang Pajang Pasar Seni pada 

Umumnya 
 sumber: analisis dan survey, 2016-2017 

 

Pengaturan Pola Perilaku Pengguna Bangunan 

Bangunan pasar seni sudah selayaknya juga memikirkan upaya mengantisipasi perilaku para 
pedagang yang ada kalanya masih cenderung beraktivitas secara tradisional dan kurang terkendali. 
Mereka adakalanya juga akan berlaku secara terlalu leluasa, berteriak-teriak, bahkan berebut 
mendekati para calon pembeli untuk menawarkan barang dagangannya. Pada sisi lainnya, para calon 
pembeli adalah kaum wisatawan yang sudah sewajarnya memperoleh pelayanan dan “sambutan” 
berupa visualisasi interior dan kenyamanan termal yang membuat mereka betah bertransaksi dengan 
para pedagang. Permasalahan dari dua sisi sudut pandang ini tentunya juga sangat perlu mendapat 
perhatian dalam upaya menghasilkan desain bangunan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan para 
penggunanya. 

Pembahasan dan Gagasan Pemecahan 

Pada bagian berikut ini dipaparkan hasil pembahasan terkait permasalahan keruangan yang 
teridentifikasi beserta gagasan pemecahan yang dapat ditempuh berkenaan dengan wujud bangunan 
dan tata tapak pasar seni yang akan dirancang. 

Konsep Aksesibilitas dan Entrance Tapak 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemuka desa Singapadu Tengah, jalur transportasi wisata 
di wilayah Desa Singapadu Tengah ini akan ditata kelola sedemikian rupa dengan mengetengahkan 
konsep sentral parkir sebagai terminal kendaraan umum yang akan beroperasi di dalam wilayah desa 
wisata ini. Para wisatawan yang datang dengan kendaraan umum, pribadi, hingga dengan bus besar 
akan dibawa ke sentral parkir untuk selanjutnya akan diantar dengan minibus secara bergelombang 
ke objek-objek wisata yang ada, termasuk tentunya ke pasar seni ini (Rosman, 2016). Konsep ini 
secara tidak langsung berdampak pada gambaran konsep aksesibilitas dan perwujudan entrance 
tapak pasar seni yang akan diwujudkan. Jalan utama desa di sisi timur tapak yang selama ini 
tergolong padat dan berjalur cepat dapat diurai permasalahannya berkat penggunaan minibus-
minibus yang berdimensi mungil yang tidak membutuhkan ruang manuver seluas bus besar saat 
memasuki tapak pasar seni (lihat gambar 14). Hal serupa juga berlaku terhadap wujud dan dimensi 
entrance tapak yang pada akhirnya dapat dirancang lebih kecil dan proporsional. Pada bagian 
lainnya, area parkir kendaraan dalam tapak pasar seni menjadi dapat diplot berada di zona depan 
tapak yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Singapadu Tengah itu. 

   
Gambar 14. Gambaran  
Konsep Entrance Tapak 

Gambar 15. Harmonisasi  
Area Pasar dan Pura 

Gambar 16. Tata Ruang  
Pasar Seni dan Pasar Malam 

sumber:analisis, 2017 
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Harmonisasi Aktivitas Sakral dan Aktivitas Profan 

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya konflik keruangan antara area pasar yang profan dan area 
pura maupun pekuburan desa yang sakral itu, tata tapak pasar seni dirancang memiliki batasan tegas 
dengan area sakral yang ada di barat dan barat daya tapak pasar seni. Batasan tegas yang dibuat 
pada tapak dapat berupa dinding masif maupun jarak yang proporsional antara bangunan dan 
aktivitas pasar seni maupun pasar malam dan area sakral di dekatnya itu (lihat gambar 15). 

Selain dari pada itu, dalam operasionalnya, pihak pengelola pasar dan pemuka desa tentunya dapat 
menjalin kerja sama dalam hal mekanisme pengaturan jadwal operasional pasar seni pada saat hari-
hari keagamaan berlangsung di tapak kompleks pura dan setra adat yang ada di dekatnya itu. 

Tata Kelola Pasar Seni-Pasar Senggol 

Pasar seni adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat menjual dan membeli berbagai barang 
seni produk kerajinan tangan warga Desa Singapadu Tengah. Kegiatan pasar seni ini akan 
dilangsungkan mulai pukul 10:00 WITA sampai pukul 17:00 WITA. Pascaoperasionalisasi pasar seni, 
area tapak ini akan difungsikan juga untuk aktivitas pasar senggol atau pasar malam yang menjual 
aneka masakan, pakaian jadi, dan beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Pasar senggol akan 
dioperasikan mulai pukul 17:30 WITA hingga pukul 22:00 WITA di zona depan bangunan pasar seni 
atau di zona-zona tepi jalan lingkar pasar seni yang berada di dekat Jalan Raya Singapadu (lihat 
gambar 16). Dalam konteks ini sangat dibutuhkan pola pengaturan operasional kedua pasar ini agar 
tidak terjadi konflik keruangan dan ketidaknyamanan bagi seluruh sivitas yang terlibat 
(Paramadhyaksa, dkk., 2017: 54). 

Konsep Tata Ruang Dalam Pasar Seni 

Selain sebagai pribadi professional, seorang arsitek maupun planner juga berperan sebagai seorang 
public educator (‘pendidik komunitas umum’) yang secara tidak langsung mengemban tugas mulia 
sebagai guru yang mengajarkan masyarakat umum untuk dapat paham dan berperilaku ke arah yang 
lebih baik dan terkendali (Johnson, 2002.: 486). Dalam konteks pola perilaku sivitas pasar seni, tata 
ruang dalam yang terencana dengan baik secara tidak langsung tetapi secara simultan akan 
mengubah pola perilaku para pedagang maupun pembeli ke arah yang lebih terkendali dan teratur. 
Tata ruang dalam kios-kios pasar seni yang rapi terencana sangat diharapkan dapat mengantisipasi 
pola perilaku “sembarangan” para pedagang saat menata barang pajangannya maupun pada saat 
bertransaksi dengan para pembeli. Pola pengaturan barang pajangan yang sedemikian rupa secara 
tidak langsung dapat memperlancar sirkulasi seluruh sivitas pasar seni sekaligus dapat 
mengantisipasi rembetan api yang tidak terkendali pada saat terjadinya kebakaran dalam area pasar 
seni. 

Berkenaan dengan target calon pembeli yang diperkirakan banyak dari kalangan wisawatan asing, 
sudah sewajarnya pula desain bangunan pasar seni dirancang agar memiliki kenyamanan termal, 
visual, tata cahaya, dan utilitas yang sesuai dengan tuntutan kenyaman yang dirasakan oleh 
komunitas asing. Bangunan pasar seni dapat saja dirancang dengan sistem penghawaan buatan 
serta dilengkapi jaringan sirkulasi vertikal-horizontal serta utilitas bangunan yang ramah bagi semua 
sivitas dari segala usia, gender, hingga kaum penyandang disabilitas. 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diperoleh beberapa simpulan yang 
berkenaan dengan intisari ringkasan penelitian yang telah dilakukan ini. 

Jalur aksesibitas dan area entrance tapak perlu ditata sedemikian rupa untuk memberikan kenyaman 
dan keamanan pengendara dan pengunjung yang akan memasuki area pasar seni ini. 
Desain bangunan pasar seni dan pasar malam sangat perlu memperhatikan keberadaan area-area 
sakral yang ada di dekatnya, yaitu Pura Dalem, Pura Marajapati, dan setra adat yang ada di barat 
dan barat daya tapak. 
Operasionalisasi pasar seni dan pasar malam perlu dikelola secara terencana agar tidak terjadi 
konflik keruangan terkait ketidaknyamanan sivitas kedua pasar. 
Tata ruang dalam pasar seni dirancang ramah dan nyaman bagi semua orang, khususnya para 
pengunjung yang sebagian besar akan berasal dari wisatawan asing. Tata ruang dan area pajang 
bangunan yang terencana dengan baik selain mendukung estetika visual ruang pasar seni, juga 
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akan dapat mengantisipasi berbagai masalah pengamanan bangunan lainnya, seperti pada saat 
terjadinya kebakaran. 
 
Tulisan ini adalah penggalan dari laporan penelitian tentang proses perancangan pasar seni milik 
Desa Pakraman Kutri, Desa Singapadu Tengah yang dilakukan tim penulis dalam tahun 2017. 
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